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Ngày 6/11, Tòa án Nhân dân cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa phúc thẩm,
xem xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Trần Ngọc Phúc (tên gọi khác
là Phúc XO, sinh năm 1982) và các đồng phạm trong vụ án chứa chấp việc sử dụng trái
phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy và không tố giác tội phạm.

Bị cáo Trần Ngọc Phúc (ngồi) bị tuyên phạt
12 năm tù. Ảnh tư liệu: Thành Chung/TTXVN

Tại phiên tòa, bị cáo Trần Ngọc Phúc trình bày bản thân đang bị bệnh teo cơ, xin giảm nhẹ
hình phạt của bản án sơ thẩm. Đại diện Viện Kiểm sát tham dự phiên tòa cho rằng, bản án sơ
thẩm đã cân nhắc đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo nên đề nghị Hội đồng xét xử
bác kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm. Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử xét thấy bị cáo
Phúc mắc bệnh gây khó khăn cho việc đi lại, ngoài ra xét tình tiết mới là bị cáo Phúc đã nộp đủ
số tiền phạt bổ sung, do đó Hội đồng xét xử tuyên chấp nhận kháng cáo, giảm nhẹ mức án
xuống còn 10 năm tù đối với bị cáo Trần Ngọc Phúc.
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Ngoài Phúc, Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị Mộng Đang, giảm
án từ 9 tháng tù xuống còn 3 tháng 6 ngày tù; bị cáo đã chấp hành án xong và được trả tự do
tại tòa. Các bị cáo còn lại, Hội đồng xét xử tuyên bác kháng cáo, y án sơ thẩm.

Trước đó, vào chiều 17/6, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bị cáo Trần
Ngọc Phúc (tự Phúc XO, sinh năm 1982) 12 năm tù về tội “Chứa chấp việc sử dụng trái phép
chất ma túy”; 7 đồng phạm của Phúc nhận mức án từ 7-8 năm tù với cùng tội danh. Hội đồng
xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Ngọc Tài (em ruột của Phúc) mức án 4 năm tù về tội “Tàng trữ
trái phép chất ma túy” và 3 bị cáo khác mức án từ 9-18 tháng tù với cùng tội danh. Riêng bị
cáo Nguyễn Văn Sang bị tuyên phạt 9 tháng tù về tội “Không tố giác tội phạm.”

Theo Hội đồng xét xử, trong vụ án này, Trần Ngọc Phúc là chủ mưu cầm đầu, điều hành hoạt
động, thuê nhiều bị cáo và những người khác làm nhân viên. Các bị cáo đều biết quán
karaoke XO Pharaon cho khách đem ma túy vào sử dụng và cung cấp khay, đĩa cho khách sử
dụng ma túy. Hành vi của các bị cáo đã cấu thành tội chứa chấp sử dụng ma túy.

Đây là vụ án được dư luận quan tâm vì trước khi bị Cơ quan công an bắt giữ vào tháng 4/2019,
Phúc là một người khá nổi tiếng trên mạng xã hội với biệt danh “người đeo vàng nhiều nhất Việt
Nam”.

Theo TTXVN.
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